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1. AURREKARIAK 

 

Gaur  egun,  Europako  Erkidegoaren  aurrekontua  eta  2014‐2020rako  finantza‐ikuspegiak 
deitzen zaienak onartzeko prozesuan murgildurik gaude bete‐betean; aurrekontu hori eta 
ikuspegi horiek dira, hain zuzen ere, EBren gastuak 2014‐2020 aldian arautuko dituen arau‐
esparrua.  Finantza‐esparrua,  berriz,  urte  anitzeko  gastu‐plan  bat  da,  zeinak  EBren 
lehentasunak  finantza‐kopuru  bihurtzen  dituen  eta  Batasunaren  gastua  aldi  jakin  batean 
mugatzen duen. 

Erkidegoaren  aurrekontuaren  baitan,  EGEF  egitura‐funtsak  biltzen  dituzten  kohesio‐
politikak aurrekontu horren % 30 baino gehiago hartzen du. 

Ondoren  zehaztuko  dugu  zein  izan  den  orain  arte  finantza‐ikuspegi  horien  negoziazio‐
prozesua EGEFi dagokionez, ikuspegi horiek arautzen dituzten europar erregelamenduetako 
proposamenetatik  abiatuta  (2011ko  ekainean  aurkeztu  zirenak),  2013an  Programa 
Operatibo direlakoak onartu arte, zeinak autonomia‐erkidego mailan aginduko duten tresna 
programatiko nagusiak izango baitira 2014‐2020 egitura‐funtsen programazio‐aldirako EGEF 
funtsen banaketan, xehetasun handienaz. 

Prozesu  honetan  nabarmentzen  da  zein  den  etxebizitzaren  eremuak  EGEF  izeneko 
kofinantziazioko  araudiak  une  hauetan  zehazten  ari  den  jarduerarako  gaikako 
lehentasunetan  duen  tokia,  identifikatzeko  zeintzuk  diren  prozesu  horretako  une 
erabakigarriak,  hau  da,  jakiteko  zein  izan  daitezkeen  interesgarrienak  edo  egokienak 
etxebizitza eremu kofinantzagarri gisa integratu ahal izateko. 
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2. 2014‐2020rako finantza‐ikuspegiak onartzeko prozesua 

 

2.1 Erkidegoko funtsen erregelamenduei buruzko proposamena 

Europako Batzordeak, 2011n, negoziatzeko proposatu zuen honako hau:  
 
“Erregelamendua, Eskualdeen Garapenerako Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari, 
Kohesio  Funtsari, Garapenerako  Europako Nekazaritza  Funtsari  eta  Itsas  eta Arrantzaren 
Europako  Funtsari    dagozkien  xedapen  erkideak,  Esparru  Estrategiko  Bateratuan  sartuta 
daudenak,    ezartzen dituena,  eta  Eskualdeen Garapenerako  Europako  Funtsari,  Europako 
Gizarte Funtsari eta Kohesio Funtsari dagozkien xedapen orokorrak ezartzen eta 1083/2006 
(EE) Erregelamendua indargabetzen duena (Erregelamendu Orokorra)”. 
 
“Erregelamenduak, Eskualde Garapeneko Europako Funtsari eta “hazkunde eta enpleguko 
inbertsioaren”  helburuari  dagozkien  berariazko  xedapenak  ezartzen  dituztenak  eta 
1080/2000 (EE) Erregelamendua (EGEF Erregelamendua) indargabetzen dutenak”. 
 
Erregelamendu horiek, onartu ondoren, ordeztu egingo dituzte 2014‐2020 aldian aurreko 
EGEF europar erregelamenduak. 
 
Amaierako  onespena  alde  batera  utzita,  Erregelamendu  Orokorrak  Batasunaren  azken 
gaikako helburuak zehazten ditu:  (letra  lodiz  identifikatu ditugu etxebizitzaren gaiak tokia 
izan dezakeen eremuak): 
 
9. artikulua 
1) ikerketa, garapen teknologikoa eta berrikuntza garatzea; 
2)  informazioaren  eta  komunikazioen  teknologien  erabilera  eta  kalitatea,  eta  haietarako 
sarbidea hobetzea; 
3) enpresa txiki eta ertainen, nekazaritza‐sektorearen (Feader‐ren kasuan), eta arrantza eta 
akuikulturaren sektorearen (FEMPren kasuan) lehiakortasuna hobetzea; 
4) karbono gutxiko ekonomia baterako bidea erraztea sektore guztietan; 
5) klima‐aldaketarako egokitzapena, eta arriskuen prebentzioa eta kudeaketa sustatzea; 
6) ingurumena babestea eta baliabideen efizientzia sustatzea; 
7) garraio jasangarria sustatzea eta sareko funtsezko azpiegituretan izaten diren hersturak 
ezabatzea; 
8) enplegua sustatzea eta lan‐mugikortasuna erraztea; 
9) gizarteratzea sustatzea eta pobreziaren aurka borrokatzea; 
10) hezkuntzan, gaitasunen garapenean eta etengabeko ikaskuntzan inbertitzea; 
11) administrazio publikoaren gaitasun instituzionala eta efizientzia hobetzea. 
 
 
Erregelamendu orokor horiek funts bakoitzaren berariazko lehentasun bihurtu beharko 
diren gaikako helburuak, funtsen berariazko arauetan ezarriak, zehazten dituzte. 
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Horrela,  “Eskualde  Garapeneko  Europako  Funtsari  eta  “hazkunde  eta  enpleguko 
inbertsioaren” helburuari dagozkien berariazko xedapenak ezartzen dituzten eta 1080/2000 
(EE)  Erregelamendua  (EGEF  Erregelamendua)  indargabetzen  duten  Erregelamenduak” 
proposamenak jada ezartzen du EGEF laguntzaren aplikazio‐eremua (letra lodiz identifikatu 
ditugu etxebizitzaren gaiak tokia izan dezakeen eremuak): 
 
3. artikulua: 
 
EGEFek honako eremu hauetan lagunduko du: 
a)  lanpostu  iraunkorrak  sortzen  eta  gordetzen  lagunduko  duten  inbertsio  produktiboak, 
inbertsiorako zuzeneko laguntzaren bidezkoak, enpresa txiki eta ertainetan (ETE); 
b)energiaren  eremuan  herritarrari  oinarrizko  zerbitzuak  eskaintzen  dizkioten 
azpiegituretako inbertsioak; 
c) gizarte‐, osasun‐ eta hezkuntza‐azpiegituretako inbertsioak; 
d)  ahalmen  endogenoaren  garapena  eskualde‐  eta  toki‐garapenari,  eta  ikerketa  eta 
berrikuntzari laguntza emanez. Neurri horietan sartuko dira honako hauek: 

i) inbertsio finkoa tamaina txikiko ekipamendu‐ondasun eta azpiegituretan; 
ii) enpresei laguntzea, bereziki ETEei, eta zerbitzuak eskaintzea enpresa horiei. 
iii)  ikerketa  eta  berrikuntzako  erakunde  publikoei  laguntzea,  eta  enpresetako 
teknologian eta ikerketa aplikatuan inbertitzea; 
iv)  sareko  interkonexioa,  eskualde,  hiri  eta  bidezko  eragile  sozial,  ekonomiko  eta 
ingurumen‐arlokoen arteko lankidetza eta esperientzia‐trukaketa; 

e) sorospen teknikoa. 
 
EGEF  erregelamenduak,  era  berean,  inbertsioko  lehentasunak  finkatzen  ditu 
Erregelamendu Orokorraren 9. artikulu horretako gaikako helburuen esparruan (letra  lodiz 
identifikatu ditugu etxebizitzaren gaiak tokia izan dezakeen eremuak): 
 
5. artikulua: 
4. Karbono gutxiko ekonomia baterako bidea erraztea sektore guztietan: 

a) energia berriztagarrien ekoizpena eta banaketa sustatzea; 
b)  energia‐efizientzia  sustatzea  eta  ETEek  energia  berriztagarriak  erabil  ditzaten 
bultzatzea; 
c) energia‐efizientziari laguntzea eta energia berriztagarriak erabiltzea bultzatzea 
azpiegitura publikoetan eta etxebizitzetan; 
d) banaketa‐sistema inteligente batzuk garatzea behe‐tentsioko sareetan; 
e) hiriguneetan karbonoa murrizteko estrategiak sustatzea. 

 
6. Ingurumena babestea eta baliabideen efizientzia sustatzea: 

a)  hondakinen  sektorean  dauden  inbertsio‐beharrizan  garrantzitsuei  erantzutea, 
ingurumen‐altxorraren eskakizunak asebetetzeko; 
b)  uraren  sektorean  dauden  inbertsio‐beharrizan  garrantzitsuei  erantzutea, 
ingurumen‐altxorraren eskakizunak asebetetzeko; 
c) kultur ondarea babestea, sustatzea eta garatzea; 
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d)  biodibertsitatea  babestea;  lurzorua  babestea  eta  ekosistemen  zerbitzuak 
sustatzea, NATURA 200015 eta azpiegitura ekologikoak barne direla; 
e)  hiri‐ingurunea  hobetzeko  ekintza,  industrialde  zaharrak  birgaitzea  eta 
atmosferaren kutsadura barne direla; 
 

9. Gizarteratzea sustatzea eta pobreziaren aurka borrokatzea: 
a)  gizarte‐  eta  osasun‐azpiegituretan  inbertitzea,  estatu‐,  eskualde‐  eta  toki‐
garapenari  laguntzeko, osasun arloko desberdintasunak murrizteko, eta  erakunde‐
zerbitzuetatik toki‐zerbitzuetara igarotzeko. 
b)  hirigune  eta  landagune  pobreak  onera  ekartzen  laguntzea,  fisikoki  eta 
ekonomikoki; 
c) gizarte‐enpresei laguntzea. 

 
 
Bestalde,  EGEF  Erregelamenduaren  7.  artikuluak  ezartzen  du  Eskualdeen  Garapenerako 
Europako  Funtsak  (EGEF)  hiri‐garapen  iraunkorra  bultzatu  behar  duela,  hiri‐eremuen 
ekonomia‐,  ingurumen‐, klima‐ eta gizarte‐arloko erronkei aurre egingo dieten estrategia 
integratu batzuen bidez. 
 
7. artikulua. Hiri‐inguruko garapen iraunkorra: 
 
1.  EGEFek,  programa  operatibo  batzuen  bitartez,  hiri‐garapen  iraunkorra  babestuko  du, 
hiriguneei eragiten dieten ekonomia‐,  ingurumen‐, klima‐ eta gizarte‐arloko erronkei aurre 
egiteko neurri integratu batzuk biltzen dituzten estrategia batzuen bidez. 
2.  Estatu  kide  bakoitzak  hiri‐zerrenda  bat  ezarriko  du  bere  elkartze‐kontratuan,  eta  hiri 
horietan,  hain  zuzen  ere,  hiri‐garapen  iraunkorrerako  neurri  integratu  batzuk  abian  jarri 
beharko dira, bai eta neurri horietarako urteko diru‐esleipen bat ere estatu mailan. 
Estatu mailan  bideratzen  diren  EGEFeko  baliabideen  gutxienez %  5  hiriei  eskuordetutako 
hiri‐garapen  iraunkorrerako  neurri  integratuei  esleitu  beharko  zaie,  […]/2012  (EB) 
Erregelamenduaren  99.  artikuluan  aipatzen  diren  lurralde  mailako  inbertsioen  bidezko 
kudeaketa egiteko [XEE]. 
 

2.2 Esparru Estrategiko Bateratua (EEB) 

Gaikako  helburu  horiek  zehatzago  ezarri  dira  Esparru  Estrategiko  Bateratuan.  Izan  ere, 
esparru horrek,  zeina Batzordeak aurkeztu  zuen 2012ko martxoan, negoziatua  izan  zedin, 
zehatzago ezartzen ditu estatuek eta haien eskualdeek 2014a eta 2020a bitarteko aldirako 
dituzten gastu‐lehentasunak, funtsei dagokienez. 

Eremu horretan era  zehatzago batez definitzen da etxebizitza‐politika  zer eremutan duen 
tokia.  

I. eranskina 
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Gaikako helburuak: 

6. Ingurumena babestea eta baliabideen efizientzia sustatzea: 

  Xehetasunak ikusita, ezer gutxi aplikatu daitezke etxebizitza‐eremuan. 

9. Gizarteratzea sustatzea eta pobreziaren aurka borrokatzea: 
 
‐  Eskualdeen  Garapenerako  Europako  Funtsaren  (EGEF)  ekintza  garrantzitsuak: 
(interesgarriak etxebizitza‐gaietarako): 
 

‐ “Hiri‐  eta  landa‐komunitate  deprimitu  eta  baztertuak  onera  ekartzen  laguntzea, 
fisikoki zein ekonomikoki. Pobrezia  leku  jakin batzuetan pilatu ez dadin  laguntzeko 
ekintzak,  besteak  beste,  plan  integratuen  sustapena.  Plan  horietan,  etxebizitza 
sozialarekin batera, hezkuntza‐ eta osasun‐arloko esku‐hartzeak  sartzen dira batik 
bat, bertako biztanleentzako kiroldegiak eta enplegua barne direla”. 

 
9  Helburua  dimentsio  askokoa  da,  eta  hainbat  funtsetako  ekintzak  batzen  ditu  (EGEF, 
EGIF…).   

Dagoeneko  autonomia‐erkidegoek  parte  hartzen  dute  arau‐prozesuaren  puntu  horretan; 
izan  ere,  kontsulta‐aldi  bat  irekitzen  da,  zeinean  autonomia‐erkidegoek  ekarpenak  egin 
diezaioketen  agiriari,  behin  betiko  onartua  izan  dadin.  Une  horretan  gaude  orain.  Eta 
proposamenak Internet bidez aurkez daitezke.  

 

2.3 Lankidetza‐kontratuak edo elkarte nazionalak 

Agintari  nazionalek  eta  eskualdekoek  Esparru  Estrategiko  Bateratua  baliatuko  dute, 
«lankidetza‐kontratuak  edo  elkartze‐kontratuak»  egiteko.  Batzordearen  eta  estatu  kide 
bakoitzaren  arteko  elkartze‐kontratuetan  bazkideek  nazio‐  eta  eskualde‐mailan  dituzten 
konpromisoak  aurkeztuko  dituzte,  bai  eta  Batzordearenak  ere.    Lurralde‐garapenerako 
estrategia  integratua  aurkeztuko  dute,  Esparru  Estrategiko  Bateratuaren  funts  guztiek 
lagunduta  (EGEF, EGIF…). Eta adosten diren adierazleetan oinarritutako helburuak sartuko 
dituzte, bai eta inbertsio estrategikoak eta zenbait baldintza ere.  
 
Autonomia‐erkidegoak funts horiek definitzeko beste eragile bat dira. 
Esparru  Estrategiko  Bateratua  behin  betiko  onartu  ondoren  aurkeztu,  eztabaidatuko  eta 
onartuko dira. 
 
Eskualdeen  Garapenerako  Europako  Funtsaren  (EGEF)  Erregelamenduaren  7.  artikulua 
dela‐eta,  lankidetza‐kontratuetan,  Esparru  Estrategiko  Bateratuko  funtsak  ikuspegi 
integratuz erabiliko direla bermatzen duten akordioak ezarri behar dira.  Izan ere, artikulu 
horrek ezartzen du EGEF izeneko funtsak hiri‐garapen iraunkorra bultzatu behar duela, hiri‐
eremuen ekonomia‐, ingurumen‐, klima‐ eta gizarte‐arloko erronkei aurre egiteko. 
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2.4 Programa Operatiboak (EGEF)  

 
Elkartze‐kontratuak EGEF programa operatiboen zuzeneko iturri izango dira.  
 
Autonomia‐erkidego bakoitzak bere programa operatiboak onartu beharko ditu, 2014‐2020 
programazio‐aldia planifikatzeko prozesua amaitzeko, programok funtsak banatzeko tresna 
programatiko nagusi gisa izanik, besteak beste, EGEF eremuaren barruan, etxebizitza‐gaiei 
eragiten baitie.  
 
Programa  operatiboek  lehentasunezko  ardatzak  aurkeztu  behar  dituzte,  erregelamendu 
bidezko  gaikako helburuei dagozkienak, eta ardatz bakoitzak  inbertsioetarako  lehentasun 
bat edo zenbait bildu beharko ditu. 
 

Aipatutako  7.  artikuluari  dagokionez,  programa  operatiboek  lurralde‐garapenari 
zuzendutako  ikuspegi  integraturako  ekarpena  ezarri  behar  dute,  zeinean,  dagokionean, 
horren  barruan  hiri‐eremuak  garatzeko  planifikatutako  ikuspegi  antolatua  egon  beharko 
baita.   

Ildo  horretatik,  aldi  horretan  agertzen  den  Lurralde  Inbertsio  Integratua  mekanismoak 
ordezten  ditu  aurreko  aldirako  zeuden  hiri‐garapenerako  lehentasunezko  ardatz 
independenteak.  Lurralde  Inbertsio  Integratua  sartzeari  esker,  zeharka  aplikatu  daitezke 
programa  operatiboak,  gaikako  ikuspegia  bultzatuko  da,  eta  hiri‐estrategia  integratuetan 
nahasketa egokia egitea erraztuko. 

Lankidetza‐kontratuan zein programa operatiboetan, estatu kideek azaldu behar dute zein 
hirik  aplikatuko  dituzten  hiri‐garapen  iraunkorrerako  ekintza  integratuak.  Aldi  berean, 
programa  operatiboak  ezarriko  du  zer  finantza‐esleipen  egongo  den,  gutxi  gorabehera, 
ekintza integratuetarako, lehentasunezko ardatz bakoitzetik. 

 

Amaitzeko,  esan  beharra  dago  arau‐prozesu  honek,  zeina  2011ko  ekainean  hasi  baitzen 
Erkidegoko  Erregelamenduak  proposatuta,  2013an  amaitu  behar  duela,  programa 
operatiboak  onartuta,  eta  programatze‐aldi  berria  hasi  aurretik.   Gaur  egungo  krisia  eta 
koiuntura  ekonomikoa  kontuan  hartuta,  azaldutako  urrats  guztiak  atzeratzea,  bai  eta 
programa operatiboen onarpena ere.  
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3. Eranskinak 

 

1. Europako  Parlamentuaren  eta  Kontseiluaren  erregelamendu‐proposamena, 
Eskualdeen  Garapenerako  Europako  Funtsari,  Europako  Gizarte  Funtsari,  Kohesio 
Funtsari,  Garapenerako  Europako  Nekazaritza  Funtsari  eta  Itsas  eta  Arrantzaren 
Europako  Funtsari  dagozkien  xedapen  erkideak  –Esparru  Estrategiko  Bateratuan 
sartuta daudenak– ezartzen, Eskualdeen Garapenerako Europako Funtsari, Europako 
Gizarte  Funtsari  eta  Kohesio  Funtsari  dagozkien  xedapen  orokorrak  ezartzen,  eta 
1083/2006 (EE) Erregelamendua indargabetzen duena 

 

2. Europako  Parlamentuaren  eta  Kontseiluaren  erregelamendu‐proposamena, 
Eskualde  Garapeneko  Europako  Funtsari  eta  “hazkunde  eta  enpleguko 
inbertsioaren” helburuari dagozkien berariazko xedapenak ezartzen, eta 1080/2006 
(EE) Erregelamendua (EGEF Erregelamendua) indargabetzen duena. 

 

3. Batzordearen  zerbitzuen  lan‐agiria.  Esparru  Estrategiko  Bateratuari  buruzko 
elementuak,  2014a  eta  2020a  bitartekoak,  funts  hauetarako:  Eskualdeen 
Garapenerako  Europako  Funtserako,  Europako  Gizarte  Funtserako,  Kohesio 
Funtserako,  Landa  Garapenerako  Europako  Nekazaritza  Funtserako  eta  Itsas  eta 
Arrantzaren Europako Funtserako. 

I. zatia: zati orokorra 

II. zatia: eranskinak 

 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0611_/com_com(2011)0611_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part1_es.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part2_es.pdf

